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 Ata da Reunião Ordinária nº 85 do Departamento de Ciências Exatas, Biológicas e da Terra 1 

(PEB). Aos dezesseis dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, às quinze horas e dez minutos, 2 

reuniram-se por videoconferência os membros deste Departamento, sob a presidência do 3 

professor Vinicius Mendes Couto Pereira, Chefe do Departamento de Ciências Exatas, Biológicas e 4 

da Terra – PEB. Estiveram presentes, os professores: André Luiz Gomes da Silva, Cléber de 5 

Almeida Corrêa Junior, Daniel Costa de Paiva, Fábio Pacheco Ferreira, Fabrízzio Condé de Oliveira, 6 

Francisco de Assis Alves da Silva, Gustavo Silva Semaan, Horacio Marconi da Silva M. D. Linhares, 7 

Igor David da Costa, Isabela de Souza Pinto Pereira, Jean Carlos Miranda da Silva, João Bosco 8 

Bezerra de Farias, Joviana Sartori de Souza, Juan Lucas Nachez, Laci Mary Barbosa Manhães, 9 

Luciano Gomes de Medeiros Junior, Luiz Antônio Vieira Mendes, Marcelo Garcia Simão, Marcelo 10 

Nocelle de Almeida, Marciano Alves Carneiro, Marcos Vinícius Naves Bêdo, Maria Carmen Morais, 11 

Maria Danielle Rodrigues Marques, Maurício Rodrigues Silva, Nicole Brand Ederli, Ricardo Silveira 12 

Sousa, Rodolfo Alves de Oliveira, Rodrigo Erthal Wilson, Rosilene Abreu Portella Corrêa, Sandra 13 

Machado de Souza Lima, Thiago Jordem Pereira, Tibério Borges Vale, Vítor Manoel Rodrigues do 14 

Nascimento, Wagner Rambaldi Telles e Wendel Mattos Pompilho. Justificou a ausência, a 15 

professora: Margarida dos Santos Pacheco. Não justificou a ausência, os professores: Érika Silos 16 

de Castro Batista e Marcelo de Oliveira Dias. Professores Afastados: Erick Javier Palacios Escobar 17 

(Doutorado), Fernanda Mendonça de Vasconcellos (Doutorado), Francisco Miguel Zamora Inuma 18 

(Doutorado), Geórgia Regina Rodrigues Gomes Poly (Pós-doutorado), Glaucia Ribeiro Gonzaga 19 

(Doutorado), Juliana Alves Carvalho (Doutorado) e Renata Bacellar Mello (Doutorado). A pauta da 20 

reunião foi: 1. Informes; 2. Aprovação da ata 84, de 05 de maio de 2021 3. Projetos; 4. 21 

Progressão Funcional; 5. Ratificação da aprovação ad referendum da alteração na composição da 22 

comissão examinadora do concurso docente para a área de Física e/ou Ensino de Física; 6. 23 

Aprovação de RADs 2020; 7. Aprovação da redistribuição da professora Luana de Almeida 24 

Pereira Baltar; 8. Alterações de Colegiados de Curso e de Núcleo Docente Estruturante; 9. 25 

Assuntos Gerais. Iniciam-se os trabalhos. 1. Informes: 1.1. O professor Vinicius informou sobre a 26 

publicação da aposentadoria da professora Célia. Ele disse que, da mesma forma como havia 27 

sugerido na ocasião da aposentadoria do professor Ruy, achava importante que, assim que 28 

possível, fosse realizada uma homenagem aos dois ex-professores em reconhecimento ao 29 

trabalho dedicado à instituição. Informou ainda que a redistribuição do professor Luiz Antônio, 30 
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realizada em decorrência da vaga recebida em contrapartida à redistribuição do professor Adílio, 31 

havia sido concluída e ele já se encontrava lotado no PEB. O professor Luiz recebeu as boas vindas 32 

dos colegas e agradeceu a todos. Sobre o concurso público para docentes, o professor Vinicius 33 

repassou as últimas informações recebidas pelo Departamento de como se dará a sua realização e 34 

esclareceu algumas dúvidas dos professores. Com relação aos processos seletivos para substitutos, 35 

o professor Vinicius reiterou que o Departamento possuía quatro vagas para professores 36 

substitutos na área de Matemática. Ele informou que, embora o processo de seleção já estivesse 37 

aprovado, ele ainda não pôde ser realizado devido à impossibilidade do departamento de cumprir 38 

as exigências do GT – Covid para a realização dessa atividade durante a pandemia. O professor 39 

disse que havia conversado sobre esse assunto com o diretor do INFES, professor Silvio, que 40 

repassou a situação para a Comissão do Plano de Contingências do Instituto, que, por sua vez, não 41 

havia autorizado a realização do processo seletivo nas instalações da unidade. Ele explicou que, na 42 

tentativa de evitar o cancelamento do processo seletivo, eles haviam entrado em contato com o 43 

Instituto de Matemática, em Niterói, para verificar se poderiam ser utilizadas as suas instalações 44 

para a realização da seleção. Como a instituição havia aceitado ceder seu espaço para a atividade, 45 

o professor Vinicius explicou que estava em contato com a CPD e com a direção do Instituto de 46 

Matemática para verificar como isso poderá ser concretizado. O professor explicou que, 47 

provavelmente, será necessário que um docente se disponibilize a secretariar o processo seletivo, 48 

visto não ser viável o deslocamento de um técnico-administrativo de Pádua a Niterói para esse 49 

fim. Ele concluiu dizendo que a intenção é que a realização do processo seletivo se dê na primeira 50 

semana de agosto. 1.2. O professor Marcos informou que o ex-aluno do curso de Computação, 51 

Daniel Jasbick, havia concluído o mestrado no Programa de Computação, do IC/UFF. Ele disse que 52 

havia sido seu orientador e que o aluno agora seguirá para o Doutorado. Acrescentou ainda que 53 

esse havia sido o primeiro ex-aluno do curso a fazer o mestrado em Computação da UFF. 1.3. A 54 

professora Danielle informou que o PEB havia recebido duas bolsas de monitoria, sendo uma para 55 

seu projeto e a outra para o projeto do professor Rodrigo Erthal, e que a seleção dos monitores já 56 

estava aberta. Sobre os Jovens Talentos, ela informou que havia conseguido realizar a seleção dos 57 

alunos. Ela disse que o INFES havia recebido dez bolsas e que essas foram distribuídas da seguinte 58 

forma: duas para a professora Carmen, duas para o professor Marciano, duas para a professora 59 

Joviana, duas para o professor Daniel e duas para o professor André. A professora informou que já 60 
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havia enviado todos os documentos dos alunos selecionados para esses professores e que ela 61 

estava aguardando eles inscreverem os projetos no sistema para realização da solicitação das 62 

bolsas, que deverá ser feita neste mês. Sobre a monitoria, o professor Vinicius comentou que 63 

achava o número de vagas recebidas muito pequeno e questionou à docente se a situação era a 64 

mesma para os outros institutos. A professora Danielle explicou que isso depende do número de 65 

projetos enviados e que era necessário começar a aumentar o número de envios. Ela disse que a 66 

distribuição é feita por um sistema e acreditava que, caso o Departamento começasse a enviar 67 

mais projetos, o sistema entenderia que precisava fornecer mais bolsas a ele. A professora 68 

explicou também que os projetos precisam contemplar disciplinas ofertadas nos dois períodos do 69 

ano, pois isso também atrapalhava no recebimento das bolsas. Além disso, a distribuição das 70 

bolsas levava em conta o número de alunos inscritos nas disciplinas. 1.4. O professor Igor disse 71 

que havia recebido um convite para realizar um pós-doutorado no Programa de Pós-Graduação 72 

em Ecologia e Recursos Naturais – PPG-ERN, da Universidade Estadual do Norte Fluminense – 73 

UENF. Ele explicou que esse pós-doutorado possui um modelo específico, chamado voluntário, e 74 

que ele não iria receber bolsa e não precisaria de afastamento das atividades da UFF. O professor 75 

disse que havia conversado com o professor Vinicius e ele o havia recomendado que trouxesse o 76 

assunto para a reunião para fins de registro da atividade. Disse ainda que havia feito o 77 

comunicado ao Colegiado do curso de Ciências Naturais e que todos haviam concordado com sua 78 

participação no programa. O professor Vinicius explicou que, em sua visão, o docente poderia 79 

registrar essa atividade no RAD como uma qualificação e, que de acordo com as informações 80 

fornecidas por ele não seria necessário haver a aprovação do departamento. O professor 81 

Marciano sugeriu ao professor Igor que enviasse seu projeto de pesquisa do pós-doutorado para a 82 

Comissão de Pesquisa do PEB para haver o registro no departamento e facilitar a inserção da 83 

atividade no RAD. 1.5. O professor Ricardo informou que o curso de Computação havia recebido 84 

uma bolsa de monitoria para o projeto do professor Rodolfo, que contemplava quatro disciplinas e 85 

atendia aos cursos de Computação e Bacharelado em Matemática. 1.6. A professora Sandra 86 

informou que, na próxima semana, entre os dias 21 e 24, às 14h, seria realizado um minicurso 87 

para professores que estão fazendo orientação de TCC, ministrado por ela e pelos professores, 88 

Thiago, Wagner e Fabrízzio. 1.7. O professor Tibério informou que no dia 07 de junho houve a 89 

eleição para membros do Conselho Municipal de Educação de Santo Antônio de Pádua. Ele 90 
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agradeceu aos colegas que votaram e disse que ele foi eleito titular e o professor Eduardo 91 

Quintana eleito como seu suplente. O professor acrescentou que há anos vinha sendo solicitada 92 

essa representação para a UFF e que, no início deste ano, com a criação de mais duas vagas no 93 

conselho isso foi possível. 2. Aprovação da ata 84, de 05 de maio de 2021: Encaminhamento: 94 

Aprovar a ata 84, de 05 de maio de 2021. Em votação: Aprovada. 3. Projetos: 3.1. Pesquisa: 95 

Encaminhamento: Aprovar os seguintes projetos de pesquisa, que tiveram pareceres favoráveis 96 

apresentados pela comissão: “Concepções Alternativas no Ensino da Física das Radiações”, 97 

submetido pelo professor Horacio Marconi da Silva Matias Dantas Linhares e “História da 98 

Matemática no Brasil – Uma Proposta de Investigação Acerca de uma Fundamental Etapa para o 99 

Surgimento de uma Comunidade Matemática”, submetido pelo professor Vinicius Mendes Couto 100 

Pereira. Em votação: Aprovados. 3.2. A comissão apresentou os seguintes projetos, aprovados por 101 

órgãos externos ao Departamento: “Análise do Rompimento de Barragem Utilizando o Software 102 

IBER. Estudo de Caso: Santo Antônio de Pádua (RJ)”, “Análise de Eventos de Cheias do Rio Pomba 103 

na Cidade de Santo Antônio de Pádua-RJ Utilizando a Plataforma MOHID”, “Avaliação das 104 

Ferramentas da Plataforma MOHID Aplicadas na Modelagem e Simulação de Eventos de 105 

Inundações” e “Simulação do Transporte de Poluentes no Rio Pomba Utilizando o Software IBER. 106 

Estudo de Caso: Santo Antônio de Pádua (RJ)”, submetidos pelo professor Wagner Rambaldi 107 

Telles. 3.3. A professora Danielle disse que estava participando da Comissão de Pesquisa há alguns 108 

anos e que ela se lembrava que, durante a atualização do Regimento do PEB, havia sido definido 109 

um limite de tempo para a permanência dos membros das comissões, que ela acreditava ser de 110 

dois anos. O professor Vinicius disse que as atualizações do regimento ainda não estavam 111 

vigorando, pois o Departamento estava aguardando a aprovação das atualizações do Regimento 112 

do INFES para não haver conflito nas redações. Ele disse que não via necessidade na troca de 113 

membros, visto as comissões estarem trabalhando bem, a não ser que fosse um entendimento da 114 

plenária. A professora Danielle explicou que levantou essa questão, pois pode haver docentes 115 

interessados em integrarem a comissão, mas que não se manifestam por nunca haver 116 

oportunidade. O professor Rodrigo sugeriu que se mantivesse ao menos um membro antigo nas 117 

comissões. Após manifestação da plenária, foi decidido que a alteração das comissões seria 118 

discutida na próxima reunião. O professor Marciano sugeriu que as comissões discutissem entre si 119 

previamente para decidirem qual membro permaneceria, como dito pelo professor Rodrigo, para 120 
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agilizar a discussão na próxima reunião. O professor Vinicius disse que não via problemas caso 121 

mais de um membro manifestasse a vontade de permanecer na comissão. 4. Progressão 122 

Funcional: 4.1. Encaminhamento: Aprovar a progressão funcional do professor Rodolfo Alves de 123 

Oliveira, de Adjunto C1 para Adjunto C2, que teve parecer favorável apresentado pela comissão 124 

avaliadora. Em votação: A progressão funcional foi aprovada. 4.2. Encaminhamento: Aprovar a 125 

progressão funcional da professora Maria Carmen Morais, de Adjunto C1 para Adjunto C2, que 126 

teve parecer favorável apresentado pela comissão avaliadora. Em votação: A progressão funcional 127 

foi aprovada. 4.3. Encaminhamento: Aprovar a progressão funcional do professor Horacio 128 

Marconi da Silva Matias Dantas Linhares, de Adjunto C2 para Adjunto C3, que teve parecer 129 

favorável apresentado pela comissão avaliadora. Em votação: A progressão funcional foi 130 

aprovada. 4.4. Encaminhamento: Aprovar a progressão funcional da professora Maria Danielle 131 

Rodrigues Marques, de Adjunto C2 para Adjunto C3, que teve parecer favorável apresentado pela 132 

comissão avaliadora. Em votação: A progressão funcional foi aprovada. 5. Ratificação da 133 

aprovação ad referendum da alteração na composição da comissão examinadora do concurso 134 

docente para a área de Física e/ou Ensino de Física: O professor Vinicius explicou que havia sido 135 

sinalizada pela CPD uma pendência na composição da Comissão Examinadora do concurso para a 136 

área de Física e/ou Ensino de Física. Na composição aprovada anteriormente faltou um membro 137 

suplente representante da UFF, assim, a professora Érica Nogueira, do Instituto de Física, foi 138 

convidada a integrar a comissão. Diante disso, ele precisou aprovar a alteração ad referendum, 139 

para cumprir o prazo de envio da nova documentação da comissão à CPD. 5.1. Encaminhamento: 140 

Aprovar a seguinte composição da Comissão Examinadora para a área de Física e/ou Ensino de 141 

Física, classe Adjunto, Nível I, regime 40h DE: Membros Titulares: Marciano Alves Carneiro 142 

(Presidente), da Universidade Federal Fluminense – UFF; Carla Regina Alves Carvalho, da 143 

Universidade Federal Fluminense – UFF; André Gonçalves de Lima, da Universidade Federal do 144 

Espírito Santo - UFES; Daniel Lourenço Roberto Santos, do Centro Federal de Educação 145 

Tecnológica Celso Suckow da Fonseca – CEFET; e Thiago Lobo Fonseca, do Instituto Federal de 146 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro - IFRJ. Membros Suplentes: Alexandre Peixoto do 147 

Carmo, do Instituto Federal Fluminense – IFF; Bruno Ferreira Rizzuti, da Universidade Federal de 148 

Juiz de Fora – UFJF; e Érica Cristina Nogueira, da Universidade Federal Fluminense - UFF. Em 149 

votação: Aprovada. 6. Aprovação de RADs 2020: Encaminhamento: Aprovar o RAD 2020 dos 150 
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seguintes professores: Jean Carlos Miranda da Silva, Maurício Rodrigues Silva e Ricardo Silveira 151 

Sousa. Em votação: Aprovados. 7. Aprovação da redistribuição da professora Luana de Almeida 152 

Pereira Baltar: O professor Marcelo Nocelle explicou que, desde quando a professora Célia 153 

comunicou que iria se aposentar, a coordenação, que ainda era de responsabilidade do professor 154 

André, começou a trabalhar com a possibilidade de redistribuição para a vaga remanescente. Ele 155 

informou que a professora Luana Baltar havia enviado uma carta de intenções demonstrando o 156 

seu interesse em ser redistribuída para a UFF em Pádua, que ela era de Petrópolis e atualmente 157 

trabalhava na Universidade Federal do Ceará. Ele disse que o caso dela havia sido analisado e foi 158 

aprovada a redistribuição pelo Colegiado do curso de Ciências Naturais, então ele solicitava a 159 

aprovação da plenária para poder dar andamento ao processo. O professor André esclareceu que 160 

a professora, na verdade, trabalhava na UNILAB, uma universidade no interior do Ceará e não na 161 

Universidade Federal do Ceará, como dito pelo professor Marcelo. Ele acrescentou ainda que ela 162 

havia feito a graduação em Biologia na UFF e também o mestrado e o doutorado. O professor 163 

Tibério questionou se essa professora era a que ele havia encaminhado o e-mail para o 164 

departamento e a coordenação enquanto ainda era o diretor. O professor Vinicius disse não saber, 165 

pois não se recordava do nome e o professor Marcelo disse que talvez o professor André pudesse 166 

se recordar, visto o fato ser anterior à sua gestão. O professor Tibério esclareceu que há um 167 

tempo, ainda quando era diretor, havia recebido o contato de uma professora interessada em vir 168 

para a UFF e que ele havia encaminhado o e-mail dela para o departamento e a coordenação do 169 

curso, assim como fazia com todos os contatos desse tipo que recebia, e, pelo o que ele se 170 

recordava, o nome não era Luana. Sendo assim, ele gostaria de saber se o caso dela havia sido 171 

analisado. O professor André explicou que a coordenação do curso de Ciências Naturais, recebia, 172 

eventualmente, e-mails de professores interessados em serem redistribuídos para o INFES.  Ele 173 

disse que, antes da aprovação da redistribuição da professora Luana pelo colegiado, foi aprovada 174 

a redistribuição de outra docente, mas que ao contatá-la ela já havia assumido uma vaga na 175 

UFRRJ. Disse ainda que, após esse episódio, analisando os e-mails recebidos pela coordenação, 176 

contatou outros dois professores, mas que um deles já não tinha disponibilidade e o outro não se 177 

enquadrava na vaga, que é específica de ensino de Ciências. Dessa forma, o professor esclareceu 178 

que analisou todos os casos antes de optarem pela professora em questão. Ele disse não saber de 179 

quem especificamente o professor Tibério estava falando, mas que também houve dois 180 
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professores da área de Química que entraram em contato com a coordenação, porém não se 181 

enquadravam na área da vaga. O professor explicou ainda que, antes de decidirem pela 182 

redistribuição da professora Luana, foram avaliados seu currículo e sua carta de intenções e 183 

também, após pedido do colegiado, foi explicado à ela a área da vaga e solicitado que fizesse um 184 

documento se comprometendo em assumir as disciplinas que a professora Célia ministrava. Ele 185 

disse que a professora enviou o documento e tudo foi feito de maneira bastante explícita nas 186 

reuniões de colegiado em que o assunto foi tratado. O professor acrescentou ainda que, assim 187 

como ele, o Colegiado percebeu que a professora tem muito a contribuir com o Instituto, além se 188 

ser de uma cidade próxima à Pádua, o que também pesou na decisão. O professor Tibério disse 189 

não ter encontrado o e-mail ao qual estava se referindo, mas achava que a professora era da área 190 

de Química e que pra ele já havia ficado tudo bem esclarecido, visto o professor André ter 191 

analisado todas as solicitações. O professor Vinicius informou que havia localizado o e-mail, 192 

enviado no dia 03 de maio, e que ele se tratava de uma candidata aprovada em concurso de outra 193 

instituição solicitando aproveitamento de concurso e que a área era Ciências Biológicas/ Botânica/ 194 

Morfologia Vegetal. O professor Tibério questionou se esse caso também havia sido analisado. O 195 

professor Marcelo explicou que os casos anteriores à aprovação da redistribuição da professora 196 

Luana foram todos analisados. Entretanto, após a aprovação, eles passaram a informar que não 197 

possuíam vagas disponíveis para o momento, visto não haver sentido desaprovar o nome da 198 

professora Luana para aprovar outro. O professor Tibério disse que para ele estava tudo 199 

esclarecido. Encaminhamento: Aprovar a redistribuição da professora Luana de Almeida Pereira 200 

Baltar, da UNILAB, disponibilizando em contrapartida o código de vaga 238595, resultante da 201 

aposentadoria voluntária da professora Célia Maria Lira Jannuzzi.  Em votação: Aprovada. 8. 202 

Alterações de Colegiados de Curso e de Núcleo Docente Estruturante: 8.1. Alterações no 203 

Colegiado do Curso de Física: A professora Carmen informou que os professores Tibério e Luciano 204 

haviam sinalizado que gostariam de retornar à composição do Colegiado do curso de Física. Dessa 205 

forma, ela disse que o assunto havia sido discutido no colegiado e ela gostaria de indicar o nome 206 

dos dois para serem titulares. Disse ainda que o professor Marciano, que era titular, passaria a ser 207 

o suplente do professor Luciano. Além disso, com a aposentadoria da professora Célia, ela havia 208 

conversado com o professor Igor para sugerir que ele a substituísse como suplente e ele havia 209 

aceitado. O professor Vinicius comentou que estavam entrando mais membros do que saindo e a 210 
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professora explicou que o Colegiado ainda podia acrescentar mais um professor e que a 211 

quantidade de alunos iria ser aumentada proporcionalmente. Logo após, o professor Tibério 212 

questionou se esses nomes seriam indicados para votação da plenária e a professora Carmen 213 

esclareceu que, apesar de ser o chefe do departamento o responsável pelas indicações, ela estava 214 

sugerindo os nomes. O professor Tibério contestou dizendo que quem deve fazer essa indicação é 215 

o coordenador do curso e a aprovação deve ocorrer no Colegiado de Unidade. O professor Vinicius 216 

ponderou que o que tem sido feito não é a aprovação dos membros do colegiado, mas sim uma 217 

discussão no departamento para posterior indicação para aprovação no Colegiado de Unidade. A 218 

professora Carmen disse então que havia trazido para o departamento a sugestão dos novos 219 

membros para que o chefe de departamento pudesse indicar para aprovação no Colegiado de 220 

Unidade. O professor Tibério reiterou que quem fazia a indicação era o coordenador de curso e 221 

que, pelo regimento geral da Universidade, os cursos e os departamentos são subordinados à 222 

Direção e ao Colegiado de Unidade, portanto, é nessa esfera em que deve ocorrer a aprovação dos 223 

colegiados de cursos. Após a argumentação de alguns docentes afirmando que nas normas da 224 

Universidade consta que é o chefe de departamento quem faz a indicação dos membros do 225 

colegiado, o professor Tibério argumentou que, na verdade, ele estava argumentando que a 226 

aprovação é que não pode ocorrer no departamento. O professor Vinicius disse que ele, de fato, 227 

havia informado que a indicação também não devia ser feita pelo departamento. O professor 228 

Tibério disse então que a indicação poderia ser feita, mas a aprovação ele tinha certeza que não 229 

poderia ser realizada no departamento. O professor Marciano reiterou que o Departamento 230 

apenas reúne os nomes dos professores de todos os cursos, que integrarão o colegiado, e os leva 231 

para a aprovação do Colegiado de Unidade. O professor Vinicius disse que era exatamente isso 232 

que o professor Marciano havia explicado e que essa era uma prática que vinha sendo feita há 233 

bastante tempo. Ele acrescentou que não ocorre aprovação de colegiado de curso pelo 234 

departamento e que as publicações nem são feitas pelo PEB, mas sim pela Direção. 8.2. Alterações 235 

no Colegiado e no Núcleo Docente Estruturante do Curso de Ciências Naturais: O professor 236 

Marcelo Nocelle informou que não trataria no momento das alterações no Núcleo Docente 237 

Estruturante, pois não houve tempo suficiente de o assunto ser tratado na última reunião do 238 

Colegiado. O professor comentou então sobre as mudanças na composição do Colegiado de Curso 239 

e solicitou a ajuda dos colegas para preencher as vagas remanescentes. Após discussão, o 240 
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professor Fábio se prontificou a ser membro titular, os professores Fabrízzio, Marcelo Simão, 241 

Tibério e Luciano se prontificaram a serem suplentes, os professores Gustavo, Rodolfo e Joviana 242 

permaneceram como suplentes e as professoras Danielle e Rosilene saíram da suplência do 243 

colegiado. O professor Marcelo Nocelle finalizou dizendo que as alterações do NDE seriam trazidas 244 

na próxima reunião departamental. O professor Thiago disse que os membros do NDE são 245 

indicados pelo Colegiado de Curso e não precisa passar pela plenária departamental. A professora 246 

Carmen disse que no Regimento de Curso de Física há algumas situações em que a indicação é 247 

feita pelo departamento e que o professor Marcelo deveria verificar o que está definido no 248 

regimento do curso. Logo após, a professora perguntou se ela precisaria enviar a listagem da nova 249 

composição do Colegiado de Física para o Departamento. O professor Vinicius disse para ela enviar 250 

para que fosse encaminhado para aprovação no Colegiado de Unidade. A secretária do 251 

Departamento, Gessy, informou que, até então, esse envio para aprovação no Colegiado não 252 

estava sendo feito pelo Departamento, mas sim pelas coordenações. O professor Vinicius disse 253 

então que poderia ser mantido o procedimento de envio pelas coordenações. Iniciou-se 254 

novamente uma discussão sobre quem deveria indicar os membros dos colegiados de curso. A 255 

professora Carmen disse que no Regimento do curso de Física há a previsão de indicação dos 256 

membros do colegiado de curso pelo chefe de departamento. O professor Tibério disse que isso 257 

não estava correto, que a reunião departamental poderia ser aproveitada para discutir 258 

informalmente quais nomes iriam integrar o colegiado por conter um número maior de 259 

professores, o que possibilitaria que todos ficassem sabendo das vagas disponíveis nos colegiados 260 

e pudessem manifestar seu interesse. Entretanto, ele asseverou que a aprovação deve se dar no 261 

Colegiado de Unidade. A professora Carmen argumentou que não estava se referindo à 262 

aprovação, mas sim à indicação dos nomes. O professor Tibério explicou que o Regimento Geral 263 

da Universidade prevê que o chefe de departamento tem direito a indicar um membro como 264 

representante do departamento no colegiado de curso e que essa representação poderia ser feita 265 

pelo próprio chefe também. O professor explicou ainda que essa referência era apenas sobre uma 266 

vaga no colegiado e não o conjunto inteiro de membros, que deveria ser definido no Colegiado de 267 

Unidade. Após questionamento de alguns docentes, o professor Tibério disse que eram essas as 268 

informações que constavam no atual Regimento da Universidade. O professor Vinicius concluiu 269 

dizendo que as discussões poderiam continuar ocorrendo durante as plenárias, os nomes 270 
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indicados constariam em ata e as coordenações ficariam responsáveis por fazer as solicitações de 271 

aprovação e publicação do colegiado à Direção. O professor Fábio questionou se o coordenador 272 

necessariamente teria que apresentar as vagas dos colegiados nas reuniões departamentais, 273 

possibilitando que os professores manifestasem seu interesse em participar, ou se ele poderia 274 

sugerir os nomes como vinha sendo feito. O professor Vinicius explicou que não via necessidade 275 

de todas as vagas serem discutidas no departamento e que, caso o coordenador conseguisse 276 

preenchê-las, ele poderia apenas informar durante a reunião departamental para registro em ata 277 

e enviar diretamente a solicitação de aprovação para a Direção. 9. Assuntos Gerais: 9.1. O 278 

professor Rodrigo Erthal disse que, conforme informado pela professora Danielle, estava aberto o 279 

processo para seleção de monitores, sendo que uma das vagas era para o seu projeto. Para se 280 

inscrever o aluno precisaria ter cursado as disciplinas Algoritmos, Técnicas e práticas de 281 

programação, Estrutura de Dados I e Estrutura de Dados II. Dessa forma, ele informou que se 282 

algum curso tivesse alunos com esse perfil, a inscrição estaria aberta até a sexta-feira. 9.2. Ainda 283 

sobre a monitoria, a professora Danielle comentou que a ideia da comissão geral é tirar todos os 284 

projetos permanentes da UFF para melhorar a distribuição das bolsas, pois o algoritmo do sistema 285 

que distribui as bolsas prioriza esses tipos de projetos. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi 286 

encerrada às dezessete horas. Para constar, eu, Gessy Rosalino do Couto, lavro a presente ata, que 287 

dato e assino, juntamente com Vinicius Mendes Couto Pereira, Chefe do Departamento de 288 

Ciências Exatas, Biológicas e da Terra. Santo Antônio de Pádua, 16 de junho de dois mil e vinte e 289 

um. Gessy Rosalino do Couto ___________________________________ e Vinicius Mendes Couto 290 

Pereira_____________________________.------------------------------------------------------------------------- 291 
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